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107-F PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 4/2021-2022 23.2.2022 
 
Aika: 23.4.2022 klo 10:00-11.30 
 
Paikka: STEP-opisto Lapuan kampus, Siiriläntie 11-13, LAPUA 
 
Läsnä: Yhteensä 22 henkilöä, joista äänivaltaisia 11, läsnäolo- ja puheoikeudellisia 11  
 
 
 
PÖYTÄKIRJA 
 
 
1. Kokouksen avaus 
Piirikuvernööri Tapio Seppä-Lassila avasi kokouksen toivottamalla tervetulleiksi piirihallituksen jäsenet 
toimintakauden 2021-2022 piirihallituksen neljänteen kokoukseen. 

 

 

2. Kokouksen järjestäytyminen 
Todetaan, että piirin sääntöjen mukaan piirihallituksen kokouksen puheenjohtajana toimii 

piirikuvernööri ja sihteerinä piirisihteeri. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin: lion Matti Vaarasto, LC 
Vähäkyrö ja lion Jarmo Hietala, LC Lapua / Simpsiö 

 

 

3. Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Todettiin piirihallitukseen kuuluvan 19 äänivaltaista jäsentä. Äänivaltaisia jäseniä oli paikalla 11. 

Läsnäolo- ja puheoikeuden omaavia henkilöitä oli saapuvilla 11, ja vieraita 0 henkilöä. 

Sääntöjen mukaan piirihallituksen kokouksesta on ilmoitettava 14 päivää aikaisemmin sääntöjen 
määräämällä tavalla. Kutsu on julkaistu piirin kotisivuilla 5.4.2022 ja lähetetty sähköpostilla 5.4.2022. 
Kun piirikuvernööri tai varapiirikuvernööri ja vähintään puolet äänivaltaisista hallituksen jäsenistä on 
paikalla, niin kokous on päätösvaltainen. 

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 
Kokoukselle oli laadittu esityslista, joka oli edeltä käsin lähetetty piirihallituksen kokouksen osanottajille. 

Lisäykset: kohta 14, Alavuden klubien yhdistyminen, piirin kannanotto 

 kohta 15, Tappiotakuun myöntäminen piirin tilaisuuksien järjestämisessä 

 kohta 16, Päätetään nuorisoleirimaksun keräämisestä toimintakaudella 2022-2023 

 kohta 17, F-LION nettilehden mainospaikan hinnoittelu 

Päätös: Esityslista hyväksyttiin muutoksin kokouksen työjärjestykseksi. 
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5. Kokouksen virallinen kieli 
Esitys: Vallitsevan käytännön mukaan piirihallitusten kokousten virallinen kieli on suomi. Tarvittaessa 
puheenvuorot voidaan pitää ruotsiksi. 

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 

 

6. Edellisen kokouksen 19.2.2022 pöytäkirjan tarkastus ja hyväksyminen 

Päätös: Pöytäkirja hyväksyttiin. 

 

 

7. Toimintasuunnitelma kaudelle 2022-2023 

1 VDG Matti Kärnä esitteli tulevan kauden toimintasuunnitelman ja hallituksen jäsenet. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

 

8. Talousarvio kaudelle 2022-2023 
1 VDG Matti Kärnä esitteli tulevan kauden talousarvion. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

 

9. Raportti piirin taloudellisesta tilasta 
Piirin rahastonhoitaja Pasi-Aatos Kari esitteli piirin taloustilanteen. 

Rahaa toimintatilillä 25264,07 €. 

Nuorisovaihto tilin saldo 21007,11 €. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

 

10. Piirin toimintakertomus 2020-2021 
IPDG Raimo Sillanpää esitteli piirin toimintakertomuksen 2020-2021 tiivistettynä, täydellinen esitys 
vuosikokouksessa. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

 

11. Piirin tilit ja toiminnantarkastus 2020-2021 
Esitellään vuosikokouksessa, laajemmin PDG Raimo Sillanpää esitteli pääkohdat. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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12. Toimintakertomukset 
Piirihallituksen jäsenet, varapiirikuvernöörit, lohkojen- sekä toimikuntien puheenjohtajat 

ovat laatineet raportin omalta toimialueeltaan. Toimintasuunnitelmat on toimitettu word-lomakkeilla 

sähköpostilla piirisihteerille, joka on tehnyt niistä liitteenä olevan pdf-koosteen. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

 
13. Piirin tilinkäyttöoikeudet 
Esitys: Myönnetään toimintakauden 2022-2023 piirin rahastonhoitaja Pasi-Aatos Karille valtuudet ja 
käyttöoikeus piirin tileihin ja verkkopankkiin ja sen tunnuksiin 1.7.2022 alkaen sekä valtuudet avata 
uusia tilejä. 

Päätös: Esityksen mukaisesti. 

 

 

14. Alavuden klubien yhdistyminen, piirin kannanotto 

Lions Club Alavus ry ja Lions Club Alavus Salmi ry ovat neuvotelleet yhdistymisestä. 

LC Alavus/Salmi lopettaisi toiminnan ja purkaisi yhdistyksen 1.7.2022 alkaen.  Sen jäsenet siirtyvät 
siirtojäseninä LC Alavuden jäseniksi. LC Salmen vähäinen irtain omaisuus sekä kassavarat siirtyvät LC 
Alavudella. LC Salmi on velaton. 
Yhdistymisellä tavoitellaan voimakkaampaa jäsenrekrytointia, uusia aktiviteetteja sekä lisää 
yhteisöllisyyttä toimintaan. LC Alavuden jäsenmäärä on 15 ja LC Salmen 19. 
LC Alavuden kuukausikokous käsittelee asiaa 14.4. ja LC Salmen kuukausikokous 21.4. 
Klubit ovat ilmoittaneet päätökset klubiensa kokousten jälkeen piirikuvernöörille, molempien klubien 
kuukausikokous hyväksyi yhdistymisen. 
Klubit toivovat, että F-piiri ottaa asiaan kantaa mahdollisimman pian. 

Esitys: piirihallitus kannattaa edellä mainittujen klubien yhdistymistä. 

Päätös: esityksen mukaisesti. 

 

15. Tappiotakuun myöntäminen piirin tilaisuuksien järjestämisessä 
LC Lapualle on myönnetty oikeus järjestää F-piirin vuosikokous sekä Arne Ritari/Melvin Jones -gaala 
2022. Tilaisuudet ovat piiritason tapahtumia, joiden järjestäjänä toimii käytännön syistä jokin piirin 
klubeista. Tapahtumien järjestäminen sisältää taloudellisen riskin ja piirissä noudatetun käytännön 
mukaan on piiri tukenut järjestäviä klubeja, jotta mahdollinen negatiivinen taloudellinen tulos ei jää 
klubin lopulliseksi tappioksi. Käytännöllä pyritään varmistamaan, että piirin tilaisuuksille löytyy myös 
jatkossa järjestävä klubi. 

LC Lapua hakee 8.4.-22 päivätyllä kirjeellä piiriltä maksimissaan 1000 euron takuuta piirin tapahtumien 
mahdollisen tappion kattamiseksi.  

Esitys: Myönnetään LC Lapuan hakema tappiotakuu, enintään 1000 euroa. Mahdollinen 
järjestelytappion kompensaatio maksetaan LC Lapuan tilille, kun klubi toimittaa piirille laskelman, josta 
tappion määrä käy selville. 

Päätös: Esityksen mukaisesti. 
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16. Päätetään nuorisoleirimaksun keräämisestä toimintakaudella 2022-2023 
Piirihallituksen esitys 22.2.2020: Piirihallitus päätti kokouksessa Ähtärissä 22.2.2020 esittää 
vuosikokoukselle nuorisoleirimaksun perimistä klubeilta 3 euroa/jäsen 30.6.2020 jäsenmäärän 
mukaisesti. 

Piirikuvernöörin esitys ja vuosikokouksen päätös 25.4.-20: Koska Ähtärin kokouksen jälkeen esiin tulleen 
Korona -viruksen vuoksi suunniteltu nuorisoleiri siirtyy ainakin yhdellä vuodella, ja koska piirin 
nuorisoleirin tilillä oli saldona 30.3.2020 21.013,26 €, niin nuorisoleirimaksua ei peritetä 
toimintakaudella 2020 – 2021. 

Piirin vuosikokouksen päätös 17.4.-21: nuorisoleirimaksua ei kerätä kaudella 2021-2022. 

Leiriä ei voitu pitää myöskään kesällä 2021. 

Vuosikokoushetkellä 23.4.-22 nuorisoleiriä valmistellaan pidettäväksi Kuortaneella kesällä 2022, mutta 
johtuen pandemiasta, on osallistujat Suomessa rajattu vain Euroopasta tuleviin nuoriin, eikä tulijoita 
välttämättä ole riittävästi jokaiselle Suomessa suunnitellulle leirille. 

Esitys: Mikäli kesälle 2022 suunniteltu nuorisoleiri toteutuu, peritään kaudella 2022-2023 klubeilta 3 
euroa/jäsen 30.6.2022 jäsenmäärän mukaisesti. 

Päätös: esityksen mukaisesti. 

 

 

17. F-LION nettilehden mainospaikan hinnoittelu 
Mainostamiseen F-LION-lehdessä on rohkaistu ensimmäisestä painetusta lehdestä kaudelta 2014-2015 

alkaen. Yhden ruudun kokoisen mainoksen hinta on 100 €, ja tästä on tehty päätös piirihallituksen 

kokouksessa 11.9.2015. Parhaimmillaan mainoksia on ollut neljä, mutta yleensä vain yksi eli Arne Ritari - 

säätiön lehtitukeen oikeuttava mainos. 

Viestintätoimikunta on todennut, etteivät klubit ole innostuneet mainosten hankintaan, vaikka klubeille 
on luvattu puolet mainoksen tuotosta. Myös mainoksen hinta vaikuttaa olevan liian korkea. 
Viestintätoimikunta haluaa saada näkyvyyttä yrittäjille, jotka tukevat lion-toimintaa F-LION-lehdessä, ja 
lisätä yrittäjiä mainostamaan lion-toimintaa jakamalla F-LION nettilehden linkkiä. 

Viestintätoimikunta esittää, että F-LION-lehden mainosruudun hinnaksi määriteltäisiin 20 € / kausi. 

Klubille jäisi edelleen puolet mainoksen hinnasta. Mainoksessa ei voi olla linkkiä. 

Esitys: Hyväksytään viestintätoimikunnan esitys. 

Päätös: Esityksen mukaisesti. 

 

18. Klubien palkitseminen 
Klubien palkitseminen ja julkistaminen tapahtuu vuosikokouksessa. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

19. Huomionosoitukset 
Piirikuvernööri jakoi huomionosoituksia ansioista kuluneen kauden aikana. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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20. Ilmoitusasiat 
1. Liiton nuorisoarpajaismenettelyyn suunnitellaan uudistusta. Vanha: klubeille lähetään arvat, 

klubi päättää pitääkö vai palauttaa arvat. Uusi: pienempi määrä arpoja, esim. 5 kpl lähetetään 
kaikille jäsenille suoraan. Jokainen voi itse päättää pitääkö arvat vai palauttaako. Päätös tehdään 
Kouvolan vuosikokouksessa. 

2. Piirin klubien määrä on 1.5.2022 lukien 60, nyt 61. LC Ähtärin pitkäaikainen keulahahmo, PDG 
Heikki Raikamo menehtyi tammikuussa, ja klubi teki sen jälkeen lopettamispäätöksen. 
Piirikuvernööri esitti suuret kiitokset perinteikkäälle ja vahvaa lions-henkeä edustaneelle klubille. 

3. Erkki Honkala ilmoitti, että nuorisoleirin johtajan paikka on avoinna. 
4. Honkala tiedusteli: Onko teistä jollakin tiedossa sellaista nuorta, joka olisi halukas tulemaan 

ohjaajaksi nuorisoleirille? 
5. Leotoimikunta, Auli Hiltunen: Lionsit voivat liittyä Suomen Leojen kannatusjäseksi 20€/vuosi tai 

maksamalla ikijäsenyyden 300€. Jäsenenä saa kannatusjäsenkirjeitä leojen toiminnasta sekä 
mukavan liittymisyllätyksen. Kannatusjäseneksi voi liittyä osoitteessa https://www.leo-
clubs.fi/kannatusjasenet/ 

6. Lions MD107, Suomen Lions-liiton vuosikokous on 10.-12.6.2022 Kouvolassa. Piirikuvernööri 
kannusti osallistumaan. 

7. LCI, Lions Clubs International, convention 24.-28.6.2022 Montrealissa, Kanadassa 
8. Kesän nuorisoleirille tarvitaan isäntäperheitä, ei tarvitse olla leijonaperhe, eikä ole 

ikävaatimuksia. 
9. LCIF:n Kampanja 100 on loppusuoralla, toivotaan että kaikki klubit osallistuvat jonkinlaisella 

panoksella, eikä nollakerhon klubeja olisi F-piirissä lainkaan. 

Päätös: merkittiin tiedoksi. 

 

21. Muut esille tulevat asiat 
Ei muita esille tulleita asioita. 

 

22. Kokouksen päättäminen 

Piirikuvernööri Seppä-Lassila kiitti kokousväkeä aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 
11.21. 

 

Lapualla 23.04.2022 

 

Tapio Seppä-Lassila   Arto Huhtala 

Piirikuvernööri 2021-2022    Piirisihteeri 2021-2022 

 

Matti Vaarasto   Jarmo Hietala 

Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 

 

Liitteet: Osanottajaluettelo 

 Tappiotakuuhakemus 

 Pyyntö kannanottoon klubien yhdistymiseksi 


